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Понятия и сравнител

• Финансова престъпност:

- престъпно генериране на доходи от посегателства срещу или в 
рамките на стопанска дейност и последващото им въвеждане в 
законната икономика;

- вид организирана престъпна дейност – източване на публични и 
частни фондове и изпиране на пари чрез манипулиране на пазари

• Подходящи за сравнение нормативни източници: 

- НК на Албания, Сърбия, Македония, Хърватска (държави с близка по 
структура организирана финансова престъпност)

- НК на Румъния и Турция (големи гранични юрисдикции)

- НК на Франция (нормативно родство, най-новия европейски НК)

- НК на Естония, Унгария, Германия (далечен сравнител)



Сравнение със и на сравнителите

• Степен на рестриктивна намеса в стопанския и финансовия сектор

- Количествени показатели (брой състави)

- Казуистичност (плътна, но лесно заобиколима непропускливост за 
конкретни проявни форми на престъпност)

- ,,Тежест” на съставите (множество признаци, акценти върху 
причинност и субективна страна)

- ! Елементи на криминализация на частния стопански сектор

• Групиране на сравнителите

- Бивши социалистически държави + Турция

- По-стари членки на ЕС

• Място на българския НК

- Следва тенденциите на несъразмерност между рестрикция и празнота



Празноти 
• Секторни зони на ,,пробив”

- Източване на фондове:

1. Финансови пирамиди (Алб, Унг, Слвк)

2. Сделки с фикции, видове измами и присвоявания (Алб, Ест, Унг)

3. Засягане на финансови интереси на ЕС (Унг, Рум)

- Нелоялна конкуренция (Хрв, Ест, Гер, Унг, Мак, Рум, Слвк, Тур, Срб)

- Казуистични състави (Алб, Хрв)

1. Конфликт на интереси и форми на лошо стопанско управление

2. Форми на приготовления и допустителство (нарушения на 
информационни задължения)

3. Форми на недобросъвестност в трудово-осигурителните 
отношения



Празноти 

• Пробиви в юридическата техника:

- затруднения с оглед субекта – търговец; кредитор;

- затруднения с оглед изпълнителното деяние – колективни действия 
и сделки на ЮЛ

- затруднения с оглед вторични елементи на обективната страна 
(обстановка)

• Въпросът за корпоративната наказателна отговорност:

- тест за ,,ефекта Делауеър” (Рум)

- опитът на Швеция



Причини

• Несъгласуваност със специалните секторни закони

- Режими на несъстоятелност

- Режими на обществени поръчки

- Режими на специфична банкова, застрахователна и друга стопанска 
дейност и управление на търговско предприятие

- Режими на бюджетно финансиране и управление на специфични 
целеви фондове

• Отклонения от международни стандарти:

! – необмисленото разширяване на приложното поле НЕ затваря празноти 
(изпиране на пари)

• Несъгласуваност между съставите на отделни престъпления и 
нарушена систематика

• Класическа липса на защита срещу явления на сивия и черния сектор



ОБЩИ ИЗВОДИ

• Общо за всички сравнявани актове:

- нормативни празноти с/у различни наказателноправни решения

- обща тенденция към каузистика и избирателна нормативна 
непропускливост срещу конкретно очертани явления

- Липсва законодателна представа за границите между сив и 
законен финансово-стопански сектор, поради което 
наказателният закон често навлиза в свободната стопанска 
инициатива

- ЕВЕНТУАЛНО ЗАИМСТВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ 
РЕШЕНИЯ?


